
พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 

                                                 
1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๗ ก/หน้า ๒๙/๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใน

ระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

“โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่
แน่นอน 

“โรงเรียนนอกระบบ”2[๒] หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
และสถาบันศึกษาปอเนาะ 

“นักเรียน” หมายความว่า ผู้รับการศึกษาในโรงเรียน 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการของโรงเรียนในระบบ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการของโรงเรียนในระบบ 
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
“คร”ู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน 
“ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ 
“บุคลากรทางการศึกษา”3[๓] หมายความว่า ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งท าหน้าที่ให้บริการหรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 

                                                 
2[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “โรงเรียนนอกระบบ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
3[๓] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “บุคลากรทางการศึกษา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่งานทะเบียนวัดผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

“ผู้อนุญาต”4[๔] หมายความว่า 
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนมอบหมาย หรือ 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
“ตราสารจัดตั้ง” หมายความว่า ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนรวมกันไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆ์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรม และสั่งสอน

พระธรรมวินัย 
(๓) สถานศึกษาอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๖  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจะประกาศให้

โรงเรียนใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได้ 
 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่า ธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้และก าหนดกิจการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
4[๔] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้อนุญาต” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
 



กฎกระทรวง นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

   
 

มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมเก่ียวกับโรงเรียนเอกชนสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละหนึ่งคน 
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสี่คน ในจ านวนนั้นจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการหนึ่งคน 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้

เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๙  ให้กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้น

ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๘ 

(๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่

ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ

วาระให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่โดยเร็ว เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่
ด าเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุม

และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(๒) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ก าหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน 
(๔) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑) 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
(๖) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกา ศเพ่ือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยการร้องทุกข์และการคุ้มครองการท างาน 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธี พิจารณาอุทธรณ์และ

ก าหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 



 
มาตรา ๑๔5[๕]  ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกัน

คุณภาพการศึกษาเอกชน 
(๔) รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน 
(๕) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด

ตามมาตรา ๑๓ (๔) 
(๖) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ในจังหวัดหนึ่งนอกจาก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็นส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชนที่อยู่ในจังหวัดนั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดในจังหวัดสมควรมีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และ
จังหวัดที่ถือว่าเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีความจ าเป็นต้องมีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มากกว่าหนึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความ
สะดวก การประหยัด และความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน 

 

                                                 
5[๕] มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๖  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕ 
ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นมีกรรมการเพ่ิมขึ้นอีกสองคน โดยเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตหนึ่งคน
และผู้แทนครูหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครูตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๒ 
โรงเรียนในระบบ 
   

 

ส่วนท่ี ๑ 
การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ 

   
 

มาตรา ๑๗  ประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๘  การจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแต่ละประเภทและแต่ละระดับให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบตราสารจัดตั้งและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพร้อมกับค าขอด้วย 

 
มาตรา ๑๙  ตราสารจัดตั้งตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ 
(๒) ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ 
(๔) เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง 
(๕) รายการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้และที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ผู้อนุญาตจะต้องพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค า
ขอ 

ผู้รับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้
อนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

อย่างน้อยต้องมีรายการดังตอ่ไปนี้ 
(๑) โครงการและแผนการด าเนินงาน 
(๒) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๓) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
(๔) คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิก

จ้างและสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๔) ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาต

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 
มาตรา ๒๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๔) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
(๘) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



(๑๐) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึงห้าปี
ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๒๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเป็นองค์การของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
(๒) นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจ านวนหุ้นหรือ

ทุนเป็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด และ
จะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น
หุ้นส่วนทั้งหมด 

(๓) นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

(๔) นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(๕) ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 

 
มาตรา ๒๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องมีหลักฐานแสดงได้ว่าเมื่อได้รับ

อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว โรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือ
สิทธิเหนือพ้ืนดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบ
ปี 

ในกรณีที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบเป็นที่ดินของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์หรือองค์กรทางศาสนาอ่ืน ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ที่ดินอย่างอ่ืนที่มิใช่สัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อย
กว่าสิบปีก็ได้ 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งต้องมีขนาดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 



มาตรา ๒๔  เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบเป็นนิติ
บุคคลนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อโรงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑)6[๖] โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ ดิน 

สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในค า
ขอรับใบอนุญาตให้แก่โรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
และที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตเฉพาะในส่วนที่ต้องด าเนินการก่อนเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด 

(๓) โอนเงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบภายในเวลาที่ผู้
อนุญาตก าหนด 

(๔) ด าเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อนุญาต
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผู้อนุญาตมีอ านาจเพิกถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบได้ 

ในกรณีที่ดินที่จะโอนหรือที่เป็นของโรงเรียนในระบบมีจ านองเป็นประกันหนี้ที่เกิดจากการ
ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนในระบบหรือหนี้ของโรงเรียนในระบบ มิให้ถือว่าที่ดินนั้นมีภาระผูกพันตาม (๑) 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ แล้ว และพร้อมที่จะเปิดด าเนิน

กิจการโรงเรียนในระบบ ให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเปิดด าเนินกิจการ 
เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตด าเนินการถูกต้องตามมาตรา ๒๕ ให้แจ้ง

ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเพ่ือเปิดด าเนินกิจการได้ แต่ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตยังด าเนินการไม่
ถูกต้องตามมาตรา ๒๕ จะสั่งให้โรงเรียนในระบบชะลอการเปิดด าเนินกิจการไปก่อนจนกว่าจะด าเนินการให้
ถูกต้องก็ได้  ทั้งนี้ ผู้อนุญาตต้องแจ้งก่อนวันเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

                                                 
6[๖] มาตรา ๒๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมิได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้อนุญาตตามก าหนดเวลาตามวรรค
สอง ให้โรงเรียนในระบบนั้นเปิดด าเนินกิจการได้ตามก าหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ 

 
มาตรา ๒๗7[๗] การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วน

ควบของที่ดินตามมาตรา ๒๕ (๑) รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ที่จะต้องใช้ในกิจการของโรงเรียนให้แก่โรงเรียนใน
ระบบเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา ให้ผู้โอนและผู้รับโอนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้ใช้ในกิจการของ
โรงเรียนนั้นคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของเดิม หรือทายาท เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือเลิกกิจการ8[๘] 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้กับการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ที่ใช้ในกิจการโรงเรียนของโรงเรียนใน
ระบบที่จัดตั้งก่อนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม9[๙] 

 
มาตรา ๒๗/๑10[๑๐] การบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่

โรงเรียนในระบบ ให้ผู้บริจาคได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 

ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบจะต้อง
จัดการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในระบบและเงื่อนไขที่ผู้บริจาคได้ก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว โรงเรียนในระบบต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริ จาคหรือทายาท หากไม่มี
ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร11[๑๑] 

                                                 
7[๗] มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
8[๘] มาตรา ๒๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
9[๙] มาตรา ๒๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
10[๑๐] มาตรา ๒๗/๑ วรรคหนึ่ง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
11[๑๑] มาตรา ๒๗/๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์สิทธิ
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินนั้นคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาทเมื่อ โรงเรียน
ในระบบเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเลิกกิจการ12[๑๒] 

 
มาตรา ๒๘13[๑๓]  ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ที่

บริเวณโรงเรียนในระบบ ณ ที่ซึ่งเห็นได้ง่าย โดยต้องมีค าว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย ในกรณีที่มีอักษร
ต่างประเทศก ากับ ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย และส าหรับโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอาจใช้ค าว่า 

“วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อแทนค าว่า “โรงเรียน” ก็ได้ 
 
มาตรา ๒๙  โรงเรียนในระบบอาจจัดตั้งสาขาได้ การจัดตั้ง การขออนุญาตและการอนุญาต

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ห้ามไม่ให้โรงเรียนในระบบกระท าการใดให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่าเป็นตัวแทน เครือข่ายหรือ

สาขาของโรงเรียนในระบบ สถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
 
มาตรา ๓๐14[๑๔]  ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อ านวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามต าแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  ทั้งนี้ จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของ
โรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง15[๑๕] 

ในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหาร ให้สามารถกระท าได้โดยก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง16[๑๖] 
                                                 

12[๑๒] มาตรา ๒๗/๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
13[๑๓] มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
14[๑๔] มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
15[๑๕] มาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
16[๑๖] มาตรา ๓๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบและยังไม่มีผู้แทนผู้ปกครอง ให้คณะกรรมการ
บริหารตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอื่นเท่าที่มีอยู่ 

 
มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน 

งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
(๔) ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของ

มูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอ

ทางเลือกท่ีปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของการด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

(๗) ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน
ในระบบ 

(๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(๙) พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
(๑๐) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 
มาตรา ๓๒  การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนในระบบ

ให้ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา ค่าตอบแทนครูที่มีความรู้และความสามารถที่ดี และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการและผลตอบแทน 

วรรคสอง17[๑๗] (ยกเลิก) 

                                                 
17[๑๗] มาตรา ๓๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามวรรคหนึ่งให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผยใน
โรงเรียนในระบบ และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่งไม่ได้ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนตามมาตรา ๓๒ ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรเกินควร และโรงเรียนใน
ระบบดังกล่าวไม่สามารถแสดงได้ว่ามิได้เป็นการแสวงหาก าไรเกินควร คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนดังกล่าวลงตามที่เห็นสมควรได้ 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม

อ่ืนที่โรงเรียนในระบบก าหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร จะสั่งให้โรงเรียนในระบบลด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวลงตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๓๕  โรงเรียนในระบบใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ ากว่าอัตราที่พึงเรียกเก็บตามที่ค านวณได้ตามมาตรา ๓๒ เพราะเหตุเป็นโรงเรียนการ
กุศลหรือเพ่ือให้ผู้ยากไร้ได้รับการศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนเพื่อให้โรงเรียนในระบบดังกล่าวสามารถด าเนินการต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละภาค

การศึกษาปกต ิ
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให้น าความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๗  ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหาร

จัดการโรงเรียนในระบบ และแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานการแต่งตั้งผู้อ านวยการภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วันแต่งตั้ง 

ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถท างานให้กับโรงเรียนในระบบ
ได้เต็มเวลา 

ผู้รับใบอนุญาตจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโดยไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 



มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผู้รับใบอนุญาตจะแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายก็ได้ 

รองผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้อ านวยการ 
 
มาตรา ๓๙  ผู้อ านวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒) แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในระบบตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔) จัดท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับ

การให้การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) จัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้ง

ตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๐  ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับของโรงเรียนในระบบ และหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้รับใบอนุญาตจะท าหน้าที่ผู้จัดการโดยไม่แต่งตั้งผู้จัดการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาและไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าใน

กรณีใดให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน หากมิได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 



มาตรา ๔๒  ให้โรงเรียนในระบบจัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบให้
เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและมีจ านวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่
กรณ ี

 
มาตรา ๔๓  เอกสารที่โรงเรียนในระบบต้องจัดท าตามพระราชบัญญัตินี้ให้จัดท าเป็น

ภาษาไทย 
การสอนในโรงเรียนในระบบนอกจากการสอนวิชาภาษาต่างประเทศต้องใช้ภาษาไทย เว้นแต่

เป็นโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือเป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้สอนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้สอนเป็น
ภาษาท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตได้ แต่ต้องสอนให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาไทยได้ด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการขยายโอกาสการเรียนรู้ คณะกรรมการจะอนุญาตเป็นการทั่วไปให้
โรงเรียนในระบบสอนวิชาบางวิชาเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ โดยจะก าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

ส่วนท่ี ๒ 
ทรัพย์สินและบัญชี 

   
 

มาตรา ๔๔18[๑๘] (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕19[๑๙]  (ยกเลิก)   
 
มาตรา ๔๖20[๒๐]  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดท าบัญชีการเงินและ

บัญชีอ่ืนของโรงเรียนในระบบ ตามแบบและระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
โรงเรียนในระบบต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการบัญชี 

                                                 
18[๑๘] มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
19[๑๙] มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
20[๒๐] มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
มาตรา ๔๗21[๒๑]  ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนใน

ระบบเพ่ือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นรอบปีบัญชี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนใน
ระบบ22[๒๒] 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการด าเนินการของโรงเรียนในระบบ
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ผลตอบแทนจากการด าเนินการของโรงเรียนการกุศล ให้
คณะกรรมการบริหารจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด23[๒๓] 

 

ส่วนท่ี ๓ 
การอุดหนุนและส่งเสริม 

   
 

มาตรา ๔๘  รัฐพึงให้การอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
ตามมาตรา ๓๕ ได้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งค่าตอบแทนบุคลากรดังกล่าวให้ในกรณีขาดแคลน
หรือในกรณีมุ่งเน้นวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง 

(๒) จัดครูพร้อมทั้งค่าตอบแทนครูให้ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา ส าหรับนักเรียนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

(๓) ลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าประเภทครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา  
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

(๔)24[๒๔] ลดหย่อนหรือยกเว้นเงินภาษีเงินได้ของผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
ประมวลรัษฎากร 

                                                 
21[๒๑] มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
22[๒๒] มาตรา ๔๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
23[๒๓] มาตรา ๔๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



(๕) ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน  ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ส่วนท่ี ๔ 
กองทุน 

   
 

มาตรา ๔๙  ให้มีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการให้กู้ยืมเงินแก่โรงเรียนในระบบ 

กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคารสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามภาคใต้ ในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๔)25[๒๕] (ยกเลิก) 
(๕) เงินคา่ธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินค่าปรับเนื่องจากผิดนัดช าระหนี้กู้ยืม 
(๖) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๗) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๘) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
เงินของกองทุนไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

                                                                                                                                                       
24[๒๔] มาตรา ๔๘(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
25[๒๕] มาตรา ๔๙(๔) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๕๐  เงินของกองทุนที่รับโอนมาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๑) ให้แยกบัญชีไว้เป็น
การเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๕๑  เงินกองทุนที่ได้รับตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๔) ถ้าโรงเรียนในระบบที่ส่งเงิน

นั้นเลิกกิจการ เมื่อได้หักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกล่าวค้างช าระกองทุนแล้วให้คืนให้แก่โรงเรียนในระบบ
นั้น 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบมีสิทธิ

ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
ในการอนุมัติให้โรงเรียนในระบบกู้ยืมเงินจากกองทุน คณะกรรมการจะอนุมัติให้ไม่ต้องเสีย

ดอกเบี้ยและไม่ต้องมีหลักประกันในส่วนเงินกู้ยืมที่ไม่เกินจ านวนเงินที่โรงเรียนในระบบได้ส่งเข้ากองทุนแล้วก็
ได ้

 
มาตรา ๕๓  การรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก็บรักษาเงิน และด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การสงเคราะห์ 
   

 
มาตรา ๕๔  ให้มีกองทุนสงเคราะห์เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงเคราะห์ผู้อ านวยการ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง 
(๑) การจ่ายเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 



กองทุนสงเคราะห์ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และรายได้ของกองทุนสงเคราะห์ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
มาตรา ๕๕  กองทุนสงเคราะห์ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) เงินที่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๑) 
(๓) เงินที่โรงเรียนในระบบส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๒) 
(๔) เงินสมทบที่กระทรวงศึกษาธิการส่งสมทบตามมาตรา ๗๓ (๓) 
(๕) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
(๖) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๗๔ และรายได้อ่ืน ๆ 
(๗) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุนสงเคราะห์ 
 
มาตรา ๕๖  ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๕ ให้ค านวณ

แยกตามสัดส่วนของเงินกองทุนสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๕ (๒) 
(๒) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๕ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
 
มาตรา ๕๗  ให้กองทุนสงเคราะห์มีส านักงานใหญ่ ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๘  กิจการของกองทุนสงเคราะห์ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
 
มาตรา ๕๙  ให้กองทุนสงเคราะห์มีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์

ตามมาตรา ๕๔ 
การให้ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์ต้องมี

หลักประกันโดยจะน าเงินที่ผู้กู้จะมีสิทธิได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ในเวลาที่ขอกู้ยืมมาเป็นหลักประกันก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 

การน าเงินกองทุนสงเคราะห์ไปลงทุนหรือหาประโยชน์ต้องได้รับความเห็ นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อน 



 
มาตรา ๖๐  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ ให้จ่ายจากดอกผลของ

กองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา ๕๖ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามของดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 

ในกรณีที่ดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอใช้จ่ายในการด าเนินงานให้
กระทรวงศึกษาธิการตั้งงบประมาณอุดหนุนตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๖๑  ให้มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนกระทรวงการคลังเป็น

กรรมการ 
(๓) ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ผู้แทนฝ่ายผู้อ านวยการ ผู้แทนฝ่ายครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งได้รับคัดเลือกตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งมีความรู้ด้านการเงิน การคลัง การบริหารกองทุนหรือ

กฎหมายที่คัดเลือกโดยที่ประชุมร่วมกันระหว่างประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) และ (๓) เป็น
กรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๖๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ให้ออกหรือ

เลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของพรรค

การเมือง 
 
มาตรา ๖๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
 
มาตรา ๖๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 



(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๒ 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างให้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่โดยเร็ว เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการ
แต่งตั้งแทนก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๖๖  ให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย ออกระเบียบ และข้อบังคับในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห์

ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลงทุนของกองทุนสงเคราะห์รวมตลอดทั้ง

การให้สถาบันการเงินน าเงินของกองทุนสงเคราะห์ไปลงทุนและหาประโยชน์โดยวิธีอ่ืน  ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๓) ก ากับดูแลการจัดการกองทุนสงเคราะห์ 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 
(๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนสงเคราะห์ 
(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ 
(๗) ก าหนดระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง

ตลอดจนการก าหนดเงินเดือน และเงินอ่ืน รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

มอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์ 
 



มาตรา ๖๗  การประชุมของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และคณะอนุกรรมการให้
เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ 

ห้ามกรรมการกองทุนสงเคราะห์เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องท่ีตนมีส่วนได้เสีย 
 
มาตรา ๖๘  ให้กรรมการกองทุนสงเคราะห์และอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๖๙  ให้มีผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์คนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนสงเคราะห์ได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือ

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๘) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

นั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์มอบหมายให้เป็นกรรมการใน
บริษัทที่กองทุนสงเคราะห์เป็นผู้ถือหุ้น 

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับกองทุนสงเคราะห์ หรือในกิจการที่กระท าให้แก่
กองทุนสงเคราะห์โดยตรงหรือโดยอ้อม 

 
มาตรา ๗๐  การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การก าหนดเงื่อนไขในการทดลอง

ปฏิบัติงาน และการท างานในหน้าที่ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ก าหนด โดยให้มีอายุการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบก าหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว 
คณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์จะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้ 

ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เป็นผู้มีอ านาจท าสัญญาจ้างผู้อ านวยการกองทุน
สงเคราะห์ในนามของกองทุนสงเคราะห์ 



ให้ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนตามที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 

 
มาตรา ๗๑  ให้ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และ

รับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์และ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 

 
มาตรา ๗๒  ในกิจการของกองทุนสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการ

กองทุนสงเคราะห์เป็นผู้แทนของกองทุนสงเคราะห์ 
ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์อาจมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ตามข้อบังคับที่

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด ข้อบังคับดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
นิติกรรมที่กระท าโดยฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคสอง ย่อมไม่ผูกพันกองทุนสงเคราะห์ เว้นแต่

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์จะให้สัตยาบัน 
 
มาตรา ๗๓  ให้โรงเรียนในระบบ ผู้อ านวยการ ครู  บุคลากรทางการศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ แล้วแต่กรณี เข้ากองทุนสงเคราะห์ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งเงินสะสมส าหรับตนเองในอัตราที่

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แต่ละคนได้รับ และ
ต้องไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) โรงเรียนในระบบส่งเงินสมทบเป็นจ านวนเท่ากับเงินสะสมที่ผู้อ านวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาส่งตาม (๑) เป็นรายคน 

(๓) กระทรวงศึกษาธิการส่งเงินสมทบเป็นจ านวนสองเท่าของเงินสะสมที่ผู้อ านวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่งตาม (๑) เป็นรายคน 

 
มาตรา ๗๔  ให้โรงเรียนในระบบหักและรวบรวมเงินสะสมของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ต้องส่งตามมาตรา ๗๓ (๑) ไว้ในทุกคราวที่มีการจ่ายเงินเดือนและให้น าส่งเงินสะสมดังกล่าว 
พร้อมทั้งเงินสมทบที่โรงเรียนในระบบต้องส่งตามมาตรา ๗๓ (๒) ตามวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ก าหนดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบไม่น าส่งเงินสมทบตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่งหรือส่งไม่ครบถ้วน
ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละสองต่อเดือนจนกว่าจะน าส่งหรือน าส่งครบถ้วน 



 
มาตรา ๗๕  ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งส่งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) 

ติดต่อกันครบสองเดือนแล้ว มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 
เงินสวัสดิการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา 

๕๖ (๒) ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนดตามมาตรา ๖๖ 
 
มาตรา ๗๖  ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออก

จากงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ เท่ากับจ านวนที่ผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 

แล้วแต่กรณี ได้ส่งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) พร้อมทั้งดอกผลที่ค านวณได้ตามมาตรา ๕๖ (๑) 
(๒) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เท่ากับจ านวนที่โรงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการได้

ส่งเงินสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) โดยไม่รวมดอกผลตามมาตรา ๕๖ (๒) 
ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ใน

กรณีออกจากงานโดยมีความผิด หรือก่อนมีเวลาท างานครบสิบปี เว้นแต่เป็นการออกจากงานเพราะตาย 
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถประกอบ
วิชาชีพต่อไปได้ หรือเพราะโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีเวลาท างานเกินยี่สิบปี กองทุน
สงเคราะห์อาจจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ก าหนด 

การนับเวลาท างาน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่ผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษาได้ส่งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) 

 
มาตรา ๗๗  ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากงานโดยไม่มีความผิด

และมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่ถึงสิบปี อาจได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ได้ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยังไม่รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ และส่งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) เท่าจ านวนที่ส่ง
ในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงานต่อไปจนครบสิบปี 

(๒) ในการค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ให้ค านวณเฉพาะเงินที่ โรงเรียนและ
กระทรวงศึกษาธิการส่งสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) จนถึงวันที่ผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษาออกจากงาน 



(๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 
 
มาตรา ๗๘  เมื่อผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือท างานให้แก่โรงเรียนในระบบ ให้กองทุนสงเคราะห์จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่คู่สมรสและ
ทายาทโดยธรรมของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลที่ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระบุไว้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๗๙  เมื่อผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ประสบอันตรายเนื่องจากการ

ปฏิบัติหน้าที่หรือท างานให้แก่โรงเรียนในระบบ ให้จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ประสบอันตรายแก่กายหรือจิตใจจนถึงแก่ทุพพลภาพ ให้จ่ายให้เป็นเงินค่า

ทดแทน 
(๒) ในกรณีที่ประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายหรือจิตใจให้จ่ายเป็นค่าฟ้ืนฟู

สมรรถภาพภายหลังจากการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ได้สิ้นสุดลงแล้วเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพที่
เหมาะสมได ้

การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ ตามมาตรา ๕๖ (๒)  
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 

 
มาตรา ๘๐  สิทธิการรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่

อาจโอนแก่กันได้ และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี เว้นแต่เป็นการช าระหนี้ที่ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นหนี้กองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๑  ให้กองทุนสงเคราะห์จัดท าบัญชีของกองทุนสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
กองทุนสงเคราะห์ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
 
มาตรา ๘๒  ให้กองทุนสงเคราะห์จัดท างบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเก้าสิบ

วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของกองทุนสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะห์ก าหนด 



 
มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์แต่งตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนสงเคราะห์ทุกรอบปีบัญชี 
 
มาตรา ๘๔  ให้ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการกองทุนสงเคราะห์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน
สงเคราะห์ และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์เป็นการ
เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 
มาตรา ๘๕  ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเสนอ

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เพ่ือรับรองภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน และให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
เสนอต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้กองทุนสงเคราะห์เผยแพร่รายงานประจ าปี โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบ
บัญชีให้ความเห็นแล้ว 

 

ส่วนท่ี ๖ 
การคุ้มครองการท างาน 

   
 

มาตรา ๘๖26[๒๖]  กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ านวยการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน 

                                                 
26[๒๖] มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



การคุ้มครองการท างาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท างานและประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต่ าของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด27[๒๗] 

 

ส่วนท่ี ๗ 
การก ากับดูแล 
   

 
มาตรา ๘๗  ห้ามผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้

หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้อาคาร สถานที่ และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นการอันไม่ควรแก่กิจการของโรงเรียนในระบบ 

 
มาตรา ๘๘  ห้ามโรงเรียนในระบบท าหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนท าการใดอันอาจเป็นภัยต่อ

ความมัน่คงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
มาตรา ๘๙  ห้ามโรงเรียนในระบบหยุดสอนติดต่อกันเกินเจ็ดวันอันมิใช่เป็นการหยุด

ตามปกติของโรงเรียน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีเช่นนั้นให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาต
ทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการหยุดสอน 

 
มาตรา ๙๐  ในกรณีที่มีภยันตรายหรือเหตุการณ์อันกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือ

การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ผู้อนุญาตจะสั่งให้โรงเรียนในระบบที่เกี่ยวข้องหยุดสอนตามเวลาที่ก าหนดก็ได้ 
 
มาตรา ๙๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าอาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบมีสภาพขัด

ต่อสุขลักษณะหรืออนามัย ไม่มั่นคง หรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเป็นภยันตรายแก่นักเรียน ผู้อนุญาตมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาอันสมควร 

                                                 
27[๒๗] มาตรา ๘๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการแก้ไขตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ ผู้อนุญาตจะสั่งให้โรงเรียนใน
ระบบหยุดสอน โดยจะสั่งให้ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนด้วยก็
ได ้

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีที่อาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบถูกท าลายหรือได้รับ

ความเสียหายหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถใช้ด าเนินกิจการเป็นโรงเรียนได้ ให้ผู้อ านวยการแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบและด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างด าเนินการแก้ไขตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นระยะเวลาในระหว่างเปิดภาคเรียนและต้อง
ใช้เวลาในการด าเนินการแก้ไขเกินสามสิบวัน ผู้อ านวยการต้องจัดหาสถานที่แห่งอ่ืนเพ่ือด าเนินกิจการของ
โรงเรียนในระบบเป็นการชั่วคราว แล้วแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต่วันที่จัดหาสถานที่ได้ 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าสถานที่ที่จะใช้เป็นการชั่วคราวไม่เหมาะสมหรือปลอดภัยส าหรับ
นักเรียน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการจัดหาสถานที่ใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อความปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมีผู้ร้องเรียนว่าโรงเรียนในระบบ

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ประชาชน มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
มาตรา ๙๔  การโฆษณาของโรงเรียนในระบบต้องไม่เป็นเท็จ เกินความจริงหรือขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาของโรงเรียนในระบบฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมี

อ านาจออกค าสั่งให้โรงเรียนในระบบปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) หยุดการโฆษณา 
(๒) แก้ไขการโฆษณาให้ถูกต้อง 
(๓) โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามวิธีการที่ผู้อนุญาต

ก าหนด 
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไม่ด าเนินการตามค าสั่งของผู้อนุญาต หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อนุญาตก าหนดตามวรรคสอง ผู้อนุญาตมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนในระบบนั้นได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ที่กระท าผิด 

 



มาตรา ๙๕  โรงเรียนในระบบใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
หรอืจัดการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด 

โรงเรียนในระบบใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้
โรงเรียนในระบบงดรับนักเรียนใหม่ หรือให้หยุดด าเนินกิจการตามใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่ วนเป็นการ
ชั่วคราว หรือสั่งการอย่างอ่ืนตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ที่กระท าผิด 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการด าเนินคดีกับผู้กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด 

 
มาตรา ๙๖  ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้โรงเรียนในระบบอยู่ในความควบคุมของ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีเขตอ านาจเมื่อมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงเรียนในระบบไม่มีทุนเพียงพอที่จะด าเนินกิจการต่อไป 
(๒) โรงเรียนในระบบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การด าเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๓) โรงเรียนในระบบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
การตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การด าเนินกิจการของโรงเรียนใน
ระบบ 

(๔) โรงเรียนในระบบไม่ปฏิบัติตามตราสารจัดตั้ง และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่การด าเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๕) คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระท าการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ ความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๖) เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ 
(๗) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้แจ้งค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบทราบ

และปิดประกาศค าสั่งดังกล่าวไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนในระบบด้วย 
 



มาตรา ๙๗  เมื่อได้มีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แล้ว ให้ผู้อนุญาตแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกินหก
คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารและด าเนินกิจการของโรงเรียนในระบบเป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างที่โรงเรียนในระบบอยู่ในความควบคุม 

เมื่อแต่งตั้ งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแล้ว ให้ผู้ อนุญาตรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๙๘  เมื่อได้มีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แล้ว ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนของโรงเรียนในระบบต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนั้นตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบมอบหมายและต้องจัดการตาม
สมควรเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนในระบบ 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ และผู้จัดการ ต้องส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสรรพสมุดบัญชี 
เอกสาร และสิ่งอ่ืนเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียน
ทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้นให้แก่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
ควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๙๙  ผู้อนุญาตอาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใน

ระบบระหว่างเวลาที่อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบได้ตามความจ าเป็นโดยให้
ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ 

 
มาตรา ๑๐๐  เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นว่าเหตุแห่งการสั่งให้ควบคุม

โรงเรียนในระบบได้ล่วงพ้นหรือได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้ว ให้คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ
เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรยกเลิกค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบ ให้ออกค าสั่งยกเลิกและ
แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบพร้อมทั้งปิดประกาศค าสั่งดังกล่าวไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนในระบบแล้ว
รายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบส่งมอบทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานที่ได้รับมอบตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง คืนให้แก่โรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
ยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ 

 



มาตรา ๑๐๑  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการระหว่างการควบคุมโรงเรียนในระบบรวมทั้งเงิน
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ ให้จ่ายจากเงินของโรงเรียนใน
ระบบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีเงินไม่พอจ่ายตามวรรคหนึ่ง โรงเรียนในระบบมีสิทธิกู้ยืมเงินจาก
กองทุนตามมาตรา ๔๙ มาสมทบจ่ายได ้

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นว่าโรงเรียนในระบบที่ถูก

ควบคุมไม่สมควรด าเนินกิจการต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รายงานผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อผู้อนุญาตได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๒ แล้ว ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้

คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบด าเนินการควบคุมต่อไปตามเวลาที่ก าหนดหรือจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๘ 
 

ส่วนท่ี ๘ 
จรรยา มรรยาท วินัย และหน้าท่ี 

   
 

มาตรา ๑๐๕  ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยา มรรยาท วินัย และ
หน้าที่ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๙ 
การโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 

   
 

มาตรา ๑๐๖  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบให้
บุคคลอื่น ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อผู้อนุญาตเห็นว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๒ แล้วแต่กรณี ให้อนุญาตโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตายหรือเป็นคนสาบสูญ และทายาทมีความประสงค์

จะด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบต่อไป ให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาต
ตายหรือสาบสูญหรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาตามความจ าเป็น ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นเวลาเกินสามสิบวัน ทายาทของผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นค าขออนุญาตท าหน้าที่
แทนผู้รับใบอนุญาตจนกว่าศาลจะมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นคนสาบสูญหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือปรากฏ
ตัว 

เมื่อยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิและ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตไปพลางก่อนจนกว่าผู้อนุญาตจะไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐๘  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง หรือกรณีผู้รับใบอนุญาตได้ไปเสียจาก

ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง เป็นเวลาถึงหนึ่งปี ถ้าทายาทไม่ประสงค์จะด าเนินกิจการ
โรงเรียนในระบบนั้นต่อไป ให้ทายาทยื่นค าขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๑๔ หรือโอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบให้บุคคลอ่ืนตามมาตรา ๑๐๖  ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตาย สาบสูญ หรือวันที่ครบหนึ่งปีที่ไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 



มาตรา ๑๐๙  ในกรณีตามมาตรา ๑๐๗ ถ้าไม่มีทายาทคนใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนแต่ไม่สามารถตกลงกันได้และทายาทยังประสงค์จะ
ด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบต่อไป ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกด าเนินการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ เพ่ือยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
จัดตั้งนิติบุคคล โดยให้น าความในมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบให้ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๒๒ นิติบุคคลนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือล้มละลาย

ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 
 
มาตรา ๑๑๒  ในระหว่างที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ให้ผู้อ านวยการมี

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต 
 

ส่วนท่ี ๑๐ 
การเลิกกิจการและการช าระบัญชี 

   
 

มาตรา ๑๑๓  โรงเรียนในระบบเลิกกิจการ เมื่อ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาท แล้วแต่กรณี ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ 

หรือ 



(๒) ผู้รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
 
มาตรา ๑๑๔  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาท แล้วแต่กรณี ไม่ประสงค์จะด าเนินกิจการ

โรงเรียนในระบบต่อไป ให้ยื่นค าขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบพร้อมด้วยเหตุผลต่อผู้อนุญาตล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นปีการศึกษา 

ในกรณีที่มีเหตุพ้นวิสัยที่โรงเรียนในระบบจะด าเนินกิจการต่อไปได้ ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ทายาท แล้วแต่กรณี จะขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบโดยยื่นค าขอล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ในการอนุญาตตามค าขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้อนุญาตจะก าหนดมาตรการหรือ
เงื่อนไขให้โรงเรียนในระบบต้องปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาของนักเรียนใน
โรงเรียนนั้นก่อนอนุญาตให้เลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการตามมาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการบริหาร

หรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีเพ่ือช าระบัญชีของโรงเรียนใน
ระบบ และให้น าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว่างการช าระบัญชี ให้ถือว่าโรงเรียนในระบบนั้นยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือ
การช าระบัญชี 

เมื่อได้ช าระบัญชีตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๑๖  ก่อนได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ ให้ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ และผู้จัดการมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) และ (๕) และเอกสารอ่ืนที่
คณะกรรมการก าหนดให้แก่ผู้อนุญาต 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าเอกสารหลักฐานที่ส่งตามวรรคหนึ่งยังไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมี
อ านาจสั่งให้บุคคลตามวรรคหนึ่งส่งเพิ่มเติมจนครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดได้และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ให้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวยังคงมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งต่อไปจนกว่าจะส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแล้วและมีความจ าเป็นต้องออกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ของนักเรียน ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกให้แทนโรงเรียนในระบบได้ 

ให้ผู้อนุญาตด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในระบบที่เลิกกิจการตามควรแก่กรณี 
 



ส่วนท่ี ๑๑ 
การอุทธรณ์ 

   
 

มาตรา ๑๑๗28[๒๘] ในกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึ กษาในกรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเอกชนจ านวนสามคน เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการสถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร เป็น
เลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอ่ืนแต่ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักงานอัยการจังหวัด ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนั้นคนหนึ่งซึ่ งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง และผู้แทนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดจ านวนสามคน 
เป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้น เป็นเลขานุการ
คนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง เว้นแต่ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมอบอ านาจให้เป็นผู้อนุญาต ให้จังหวัดนั้นมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้แทนสมาคม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดจ านวนสามคน เป็นกรรมการ และแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้น
เป็นเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง29[๒๙] 

ให้น าความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์โดย
อนุโลม30[๓๐] 

 

                                                 
28[๒๘] มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
29[๒๙] มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
30[๓๐] มาตรา ๑๑๗ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



มาตรา ๑๑๘  ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือได้รับผลกระทบจากค าสั่งของผู้อนุญาตผู้ใดไม่
พอใจในค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๑๑๙  การยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และก าหนดเวลาพิจารณา

อุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาต เว้นแต่ประธานกรรมการของ

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จะมีค าสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งเพ่ือรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

 

หมวด ๓ 
โรงเรียนนอกระบบ 

   
 

มาตรา ๑๒๐  การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร

ของโรงเรียนนอกระบบ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๒๑  การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพร้อมกับค าขอและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
(๒) ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
(๓) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๔) หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน รวมทั้งหลักเกณฑ์ใน

การเพ่ิมค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
(๕) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
อนุญาต 

 
มาตรา ๑๒๒  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีผู้บริหารคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงาน

ของโรงเรียนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและรายละเอียดตามมาตรา 
๑๒๑ วรรคหนึ่ง โดยผู้รับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองจะเป็นผู้บริหารเองก็
ได้ และให้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งหรือการเข้าเป็นผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันแต่งตั้งหรือวันเข้าบริหาร 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๓  ให้โรงเรียนนอกระบบจัดให้มีครูหรือผู้สอนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

หลักสูตรและมีจ านวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๑๒๔  คณะกรรมการจะก าหนดให้โรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่

ผู้บริหารต้องจัดท ารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปีตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๒๕  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนในโรงเรียนนอกระบบ

ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรเกินควร เมื่อค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิประโยชน์ที่
นักเรียนได้รับ 

 
มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็น

หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการและให้ใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเมื่อ
ถึงก าหนดเลิกกิจการ 

เมื่อผู้อนุญาตตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดด าเนินกิจการเกินเก้าสิบวันโดยไม่
แจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้ 

 



มาตรา ๑๒๗  ให้น าบทบัญญัติดังต่อไปนี้ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่
โรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม 

(๑) มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม และมาตรา ๔๘ (๓) (๔) และ (๕) 

(๒) มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 
และมาตรา ๘๐ ส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(๓)31[๓๑] บทบัญญัติส่วนที่ ๖ ส่วนที่ ๗ ส่วนที่ ๘ ส่วนที่ ๙ และส่วนที่ ๑๑ ของหมวด ๒  
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมาตรา ๘๖ 

หมวด ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้า

ไปในโรงเรียนในระหว่างเวลาท าการ และมีหนังสือเรียกผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า ส่งเอกสาร หรือวัตถุที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

การเข้าไปในโรงเรียนตามวรรคหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่ผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องและให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
                                                 

31[๓๑] มาตรา ๑๒๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 

๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๒ โรงเรียนในระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไว้ตาม

มาตรา ๒๐ (๒) หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผิดไปจากอัตราที่ระบุไว้ตามมาตรา ๒๐ (๓) หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๓๓  โรงเรียนในระบบใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๔  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการหรือไม่แจ้งตามมาตรา ๓๗ วรรค

หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๕  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบผู้ใดแต่งตั้งผู้ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 

๓๗ วรรคสอง เป็นผู้อ านวยการ หรือแต่งตั้งผู้ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง เป็นรองผู้อ านวยการ
หรือยินยอมให้ผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหรือรอง
ผู้อ านวยการ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๖  ผู้อ านวยการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดปลอมเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ขึ้นทั้งฉบับหรือแต่

ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารหลักฐานดังกล่าว หรื อ
ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารหลักฐานนั้น หรือท าหรือให้ค ารับรองเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวเป็นเท็จ  ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ถ้าได้กระท าเพ่ือให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้อ านวยการ ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 



ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารหลักฐานที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ใช้หรืออ้างเอกสารหลักฐานอันเป็นความผิดตาม
วรรคสามด้วย ให้ลงโทษตามวรรคสามแต่กระทงเดียว 

 
มาตรา ๑๓๘  โรงเรียนในระบบใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่จัดท าเอกสาร

เป็นภาษาไทยตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๓๙  ผู้จัดการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๔๐  โรงเรียนในระบบใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๔๑  ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่า

ฝืนมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๒  โรงเรียนในระบบใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๓  โรงเรียนในระบบใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ หรือผู้อ านวยการผู้ใดไม่แจ้งให้ผู้อนุญาต

ทราบตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๔๔  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๙๑ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๕  ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่

หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนของโรงเรียนในระบบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

 



มาตรา ๑๔๖  ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกวันละห้าพัน
บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

 
มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒๐ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๘  โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไว้ตาม

มาตรา ๑๒๑ (๓) หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ตามมาตรา ๑๒๑ (๔) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๙  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แต่งตั้งผู้บริหารตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง หรือแต่งตั้ง

ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง หรือยินยอมให้ผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๐  โรงเรียนนอกระบบใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท 
 
มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๓  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลกระท าความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษจ าคุก
หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 



มาตรา ๑๕๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้ผู้อนุญาตมี
อ านาจเปรียบเทียบได ้

เมื่อผู้อนุญาตได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๕๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง เงินและ

รายได้ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคารสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ใน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคา
รสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนเอกชนในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนใน
ระบบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง เงินและ

รายได้ของกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๒๕ ไปเป็นของกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕๗  ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการ

คุ้มครองการท างานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
คณะกรรมการคุ้มครองการท างานตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๕๘ ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าผู้อนุญาตจะมีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือให้เลิกการควบคุม 



 
มาตรา ๑๕๙32[๓๒]  ให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ 
แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลและได้รับยกเว้นไม่ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบ แต่ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการจัดท าตรา
สารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และด าเนินการให้มี
คณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นนิติบุคคลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ยังมิได้ด าเนินการจัดท าตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ใช้เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการโรงเรียนเป็นตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีการจัดท าตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐33[๓๓] 

ในกรณีที่ ผู้ รับ ใบอนุญาตจัดตั้ ง โรง เรี ยนนานาชาติซึ่ ง เป็นนิติบุ คคลอยู่ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ยังมิได้ด าเนินการจัดท าตราสารจัดตั้งและรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และยังมิได้ด าเนินการให้มีคณะกรรมการ
บริหารตามมาตรา ๓๐ ให้ใช้เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารกิจการโรงเรียนเป็นตรา
สารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบรวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การจัดท าตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารตามพระราชบัญญัตินี้34[๓๔] 

การด าเนินการตามมาตรานี้ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด35[๓๕] 

 

                                                 
32[๓๒] มาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
33[๓๓] มาตรา ๑๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
34[๓๔] มาตรา ๑๕๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
35[๓๕] มาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



มาตรา ๑๖๐  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมการอ านวยการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๑  ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา ๖๑ ให้

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์จนกว่าจะมี
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ให้ คณะกรรมการการศึ กษา เอกชนตามมาตรา  ๑๕๗ แต่ งตั้ ง ข้ า ร าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๒  ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ ครูใหญ่ และครูตามพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู ผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้
ผู้อ านวยการ และครู ด าเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๓  ให้ครูใหญ่และครูซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เมื่อออกจากงาน

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ และได้รับสิทธิ
ประโยชน์เช่นเดิมต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๔  ผู้ซึ่งขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้

ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 



มาตรา ๑๖๕  บรรดาค าร้องใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการ
ต่อไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้น ากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ .ศ. 
๒๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือท าหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการก ากับ ติดตาม การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพ่ือให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนรวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนด้านวิชาการ ให้แก่สถานศึกษาของเอกชน สมควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔36[๓๖] 
 

มาตรา ๒๑  ให้โรงเรียนในระบบที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้รับเงินคืนเมื่อได้หักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกล่าวค้าง
ช าระกองทุนแล้วให้คืนแก่โรงเรียนนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดแสดงได้ว่าสามารถจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ให้แก่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานที่สูงกว่าสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นค าขอต่อรัฐมนตรีเพ่ือใช้อ านาจตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เพ่ือให้กิจการของโรงเรียนในระบบในส่วนที่เกี่ยวกั บการสงเคราะห์แก่
ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกองทุนสงเคราะห์ก็ได้ 

 
มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชน์ในการสงเคราะห์แก่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไม่เคยส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นค าขอต่อรัฐมนตรีเพ่ือใช้อ านาจตามมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับ เพื่อยกเว้นการด าเนินการตามมาตรา ๗๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก็ได ้

 

                                                 
36[๓๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน้า ๑/๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



มาตรา ๒๔  ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ครูใหญ่หรือผู้อ านวยการ หรือครูของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่ง
เป็นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนและส่งเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาก่อนวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ด าเนินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยให้นับ
ระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว และให้มีสิทธิตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมก าหนด 

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ผู้อ านวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมมาก่อนวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ด าเนินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต่อไป
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับระยะเวลาที่
ได้ส่งมาแล้ว และให้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

 
มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อนุญาตการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน คณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัด การจัดท าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการ
ก าหนดให้มีกองทุนส ารองของโรงเรียนในระบบ ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้องกับการด าเนินการ
ของโรงเรียนเอกชน ท าให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเอกชนไม่มีประสิทธิภาพและศักยภาพ 
ประกอบกับบทบัญญัติในส่วนของการประกันสังคมได้ก าหนดครอบคลุมบุคคลซึ่งมิได้มีหน้าที่หลักด้านการ
สอนหรือสนับสนุนการศึกษา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์แก่การจัด
การศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนเอกชน อันจะมีผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


